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ROHKEA TAVALLISTEN IHMISTEN PUOLUSTAJA

SATU TAAVITSAINEN

Sain poliittisen herätyksen vuonna 1999
USA:ssa tehdessäni vapaaehtoistyötä Los
Angelesin kaduilla köyhien ja asunnottomien parissa. Silloin päätin, että teen kaikkeni, ettei Suomesta tule ihmisiä eriarvoistavaa yhteiskuntaa.
Teen työtä kansanedustajana edistääkseni työllisyyttä, parantaakseni pieni- ja
keskituloisten palkan- ja eläkkeensaajien,
yksinyrittäjien, opiskelijoiden, lapsiperheiden, vanhusten, vammaisten ja työttömien arkea ja helpottaakseni ulosottoon joutuneiden ahdinkoa. Työskentelen ahkerasti
parantaakseni julkisia peruspalveluja, kuten

lasten varhaiskasvatusta, perusopetusta,
toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta,
kirjastoja sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.
Suomen pitää palauttaa arvopohjamme solidaarisuuden periaatteelle. Suomella on oltava myötätuntoa kaikkia kansalaisiaan kohtaan. Edistystämme ei mitata sillä,
kuinka paljon maan rikkaimmat vaurastuvat,
vaan sillä kuinka huolehdimme heistä, joilla
on hyvin vähän.
Kansalaisten viestejä on kuunneltava.
Ei ole niin hankalaa asiaa, etteikö sitä saisi
muutettua paremmaksi. Toimintatapani on,
että asioihin pitää käydä käsiksi, hankkia

tarvittavat ja riittävät tiedot ja johtaa yhteistyössä toisten kanssa asioita oikeaan
suuntaan sinnikkäästi, päättäväisesti, vilpittömästi ja rohkeasti.
Kutsun Sinut osallistumaan, vaikuttamaan ja äänestämään. Toimitaan yhdessä
tavallisten ihmisten ja hyvän elämän puolesta!

Satu Taavitsainen
Kansanedustaja, eduskuntavaaliehdokas
Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Mikkeli

”SUHTAUDUN HYVIN VAKAVASTI KANSALAISILTA SAAMAANI LUOTTAMUKSEEN.
TEEN JOKA PÄIVÄ PARHAANI JA AHKERASTI TÖITÄ OLLAKSENI ÄÄNESTÄJIENI
LUOTTAMUKSEN ARVOINEN.”

OIKEUDENMUKAINEN
YHTEISKUNTA
ON MAHDOLLINEN

LUOTTAMUSTA TULEVAISUUTEEN
KANSANEDUSTAJA SATU TAAVITSAISEN JULKAISU MAALISKUU 2019

MEILLÄ TAITAA OLLA
SAMA SUUNTA!
Nykyisen maan hallituksen aikana on usein kuultu puhetta: ”Mitä
kaikkia pienituloisille suunnattuja tukia olisi mahdollista leikata?”
”Kuinka paljon myöntäisimme verohelpotuksia hyvätuloisille?”
On moraalisesti väärin, että
sadoilla tuhansilla eläkeläisillä ei
ole varaa ostaa lääkkeitä ja ruokaa,
kun samaan aikaan 10 % suomalaisista on niin rikkaita, että omistavat yhtä paljon kuin loput 90 %
yhteensä. On moraalisesti väärin,
että pienipalkkaisten julkisen sektorin hoitajien ja muiden työntekijöiden lomarahoja leikattiin, kun
samaan aikaan varakkaimpien pienessä piirissä kasvatettiin tuloja tuhansilla euroilla.
Tulevat eduskuntavaalit ovat
erittäin tärkeät. Tämä kausi on
osoittanut kristallinkirkkaasti sen,
että ei ole samantekevää, mitkä
puolueet ja ketkä henkilöt kantavat hallitusvastuuta. Talouden tasapainottaminen on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin.
Innostuneena ja motivoituneena olen kansanedustajaehdokkaana toiselle kaudelle. Ensimmäinen kausi on ollut
hyvin opettavainen. Olen iloinnut onnistumisista, esimerkiksi

perustamastani ulosottoon joutuneiden tukijat eduskunnassa -ryhmän toiminnasta. Ryhmä edistää
eduskunnassa tarmokkaasti niiden
ihmisten asiaa, jotka eivät itse enää
jaksa puolustaa oikeuksiaan perintäyhtiöitä ja ulosottoa vastaan vuosiksi venyneissä kiistoissa. Moni häpeää velkaantumistaan eikä puhu
siitä edes läheisilleen, mikä on kamala taakka.
Kaudella 2015–2019 olen pitänyt 276 puhetta, tehnyt 38 kirjallista kysymystä, kirjoittanut 6
lakialoitetta, 2 keskustelualoitetta,
yhden toimenpidealoitteen ja 22
talousarvioaloitetta sekä 9 lisätalousarvioaloitetta. Kolme kertaa
olen saanut olla SDP:n ykköskysyjä eduskunnan suullisella kyselytunnilla.
Olen pitänyt tärkeänä säännöllistä vuorovaikutusta äänestäjieni
kanssa mm. Sadun klinikalla Mikkelin kauppakeskus Stellassa ja
muualla maakunnassa olevissa tapahtumissa. Tätä aion jatkaa.
Olet aina lämpimästi tervetullut keskustelemaan kanssani. Olen
mielelläni myös seuraavat neljä
vuotta palveluksessasi ja lupaan
tehdä joka päivä ahkerasti töitä.
Minun ääneni on sinun äänesi.

LUOTETTAVAA
OSAAMISTA
Tehdään yhdessä Antti Rinteestä pääministeri ja äänestetään
niin, että maan hallituksesta tulee myönteinen palkansaajille ja
pienituloisille. Suomalaisilla on
oikeus odottaa, että huomenna
on paremmin kuin tänään. SDP:n
tulevaisuuslinja mahdollistaa sen,
että muutos alkaa 14.4.2019. Ympäri Suomea ihmiset haluavat
muutosta. Heille meidän viestimme on: Meillä taitaa olla sama
suunta!

EDUSKUNTAVAALIEN VAALIPÄIVÄ ON SUNNUNTAI 14.4.2019.
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 3.–9.4.2019

ÄÄNESTÄ SATU
TAAVITSAINEN JATKAMAAN
KANSANEDUSTAJANA
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• 42-vuotias, naimisissa, kolme peruskouluikäistä lasta,
asumme Mikkelissä
• Kansanedustaja, sosionomi (AMK)
• Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen,
sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen
• Postin hallintoneuvoston jäsen
• Kelan varavaltuutettu
• Ulosottoon joutuneiden tukijat eduskunnassa
-ryhmän puheenjohtaja ja perustajajäsen
• Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän
varapuheenjohtaja
• Mikkelin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
• Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja
• Ammattiliitto JHL:n edustajiston jäsen

OTA YHTEYTTÄ PIENISSÄ JA SUURISSA ASIOISSA:

SÄHKÖPOSTI: satu.taavitsainen@eduskunta.fi
PUHELIN: 0440-905546
KOTISIVUT: www.satutaavitsainen.com

Jutellaan pienistä ja
suurista asioista aina
kohdatessa!

LAKIALOITTEENI
• Varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamiseksi (taloudellisen voiton
tuottamisen kieltäminen)
• Työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamiseksi
• Terveydenhuoltolain muuttamiseksi (perusterveydenhuoltoon
pääsy 7 päivässä)
• Saatavien perinnästä annetun
lain muuttamiseksi
• Luottotietolain 33 §:n muuttamiseksi
• Perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

KIRJALLISET
KYSYMYKSENI

• Esperi Caren laiminlyöntien korvaamisesta
• kansainvälisten perintäyhtiöiden
toimintaan puuttumisesta
• Opettajien sijaiskäytäntöjen
vaikutuksista oppilaiden koulupäivän turvallisuuteen ja oppimiseen
• Sosiaalisen luototuksen yhtenäisestä toteutumisesta kaikissa
Suomen kunnissa
• Koirien pentutehtailusta
• Taksikuljetuspalveluiden tulevaisuudesta
• Päivähoidon henkilöstön määrästä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana
• Asiakasmaksulain 11 §:n soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetyn lain 13 §:n soveltamisesta asiakasmaksuihin
• Tasa-arvon parantamisesta urheilussa
• Ulosoton suojaososuuden laskemisen käytännöistä
• Virheellisistä maksuhäiriömerkinnöistä
• Sosiaaliturva- ja eläkemaksujen
kiertämisestä
• Kelan toiminnasta
• Palkkatukien maksatusten viivästymisestä
• Potilasasiakirjojen virheistä
• Lasten yhdenvertaisesta
kohtelusta varhaiskasvatuksessa
• Yleispalvelukirjeiden jakelusta Kaakon Viestinnän toimialueella
• Koulukuvausten korkeista
kustannuksista lapsiperheille ja lasten arjessa tapahtuvan
markkinoinnin hillitsemisestä
• Alaikäisten lasten ulosotosta ja
maksuhäiriömerkinnöistä
• Postin palvelukeskuksen perustamisen omistajaohjauksesta
• Postin työllisyystavoitteen vastaisesta toiminnasta
• Nuorten vammaisten painostamisesta eläkkeelle
• Terveyssyistä ammattia vaihtavan henkilön työllisyyden
edistämisestä ja syrjäytymisen
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ehkäisemisestä
Toimeentulotuen myöntämisestä
alle 18-vuotiaalle
Lapsen päivähoito-oikeuden rajaamisesta
Munuaissyöpää sairastavien potilaiden hyvästä hoidosta asuinpaikasta riippumatta ja kansalaisten
lääkehoidon yhdenvertaisuuden
toteutumisesta Suomessa
Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneuudistuksen vaikutuksista laitoshuoltajien ammattitutkintoon ja vastaamisesta sosiaali- ja
terveysalan työelämän tarpeisiin
Waltti-matkakortista
Toimeksiannoista maksettavista
työkorvauksista
Toimeentulotukiasiakkaan oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun
Lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden saatavuudesta
Ihmisten arjen sujuvoittamisesta
byrokratiaa purkamalla
Työttömien terveystarkastuksista
Pienituloisten ulosottovelallisten
tilanteesta
Kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien yhteydessä ilmoitetusta työterveyshuollon osuudesta
Turvapaikanhakijoiden lapsiavioliitoista
Itä-Suomen oikeuslääketieteellisten tutkimusten keskittämisestä
Kuopioon

TALOUSARVIO
ALOITTEENI

Muun muassa:
• Pelloksen havuvaneritehtaalle vievän 2 kilometrin tieosuuden parantamiseen Mikkelissä
• 2-kaistaisen kiertoliittymän rakentamiseen valtatien 13 vilkkaaseen
risteykseen Mikkelissä
• Valtatien 23 perusparantamiseen
Etelä-Savossa Pieksämäen kohdalla
• Mikkelin eteläpuolella sijaitsevan
Hurus–Hietanen-tieosuuden (valtatie 5) turvallisuuden parantamiseen ja liikenteen nopeuttamiseen
• Kouvolan ja Porvoon yhdistävän
Itäradan suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen
• Varkaudesta Savonlinnaan Rantasalmen taajaman läpi kulkevan
maantien 464 päällystämiseen
• Savonradan raideliikenteen nopeuttamiseen
• Savonradan pistoraiteen parantamiseen välillä Pellos–
Mäntyharju
• Maantien 455/15323
liittymäjärjestelyn parantamiseen Joroisissa
• Kehitysvammaisten Hyppy!-teatteritapahtuman
kehittämiseksi valtakunnalliseksi Erityisryhmien
Hyppy! -näyttämöpäiviksi
• Mikkelissä toimivan valtakunnallisen Luomuinstituutin toimintaan
• Kylätoiminnan tukemiseen

KANSAN SATU
”Satu on myös yhteisömme hiljaisten ja vähäosaisten ääni. Siksi
Satu.” Olli Järvenkylä, eräopas

”Eduskunta tarvitsee uutta ajattelua, yhteistyökykyisiä, aikaansaavia henkilöitä. Satu Taavitsainen
työskentelee monella tapaa
tavallisten ihmisten hyvinvoinnin
parantamiseksi. Hänen toimintansa kärjessä ovat työllisyys, sosiaalija terveyspalvelut, varhaiskasvatus
ja kouluasiat.” Raine Lehkonen,
Mikkelin kaupunginvaltuutettu (sd.),
XAMK lehtori, Etelä-Savon Koulutus
Oy:n hallituksen PJ.

”Satu, ihminen lähellä Sinua.” Raija
Vinkola, Kangasniemen Eläkkeensaajat
ry:n puheenjohtaja

tehnyt minuun suuren vaikutuksen.
Politiikka kaipaa Satun kaltaisia
uskaltajia.” Markku Aholainen,
Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd)

ja hyvät palvelut kuntalaisten
arjen sujumiseksi. Satu tietää, että
kuntatyöntekijät tuottavat laadukkaita hyvinvointipalveluja kuntalaisten hyväksi” Päivi Niemi-Laine,

Tämä lippu oikeuttaa yhteen ilmaiseen halaukseen
koska tahansa – ja on aina uudistettavissa.
Halaus on hyväksi terveydelle ja hyvinvoinnille.

SATU TAAVITSAINEN

Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja

”Sadulla on jalat maassa ja sydän
paikallaan sekä palava halu pitää
ahkerasti pienituloisten, lapsiperheiden, eläkeläisten ja tavallisten
työläisten puolia.” Arto Pesonen,
konepuuseppä, Joroinen

”Mielestäni Sadun ehdoton
vahvuus on se, että hän todella
on aidosti yhteydessä ihmisiin ja
kuuntelee meitä. Politiikkaa tehdään kansalaisia varten.” Markku
Äikäs, Enonkosken seurakuntamestari.

”Satu on kyvykäs ja asioille omistautuva poliitikko. Toivon hänelle
kaikkea hyvää jatkoon ja menestystä vaaleissa.” Soile Kuitunen,
Mikkelin kaupunginhallituksen jäsen
(sd.), Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja,
Mikkeli

”Tärkeintä politiikassa on luottamus. Luottamus syntyy siitä, että
äänestäjä aidosti tietää ja tuntee
kenen puolella hänen ehdokkaansa on. Satu pitää myös meidän
eläkkeensaajien puolia.” Osmo
Ukkonen, eläkeläinen, kirjailija, Mikkeli

”Olen nähnyt käytännössä, miten
Satu saa ihmisten luottamuksen
kuuntelemalla ja keskustelemalla
heidän kanssaan. Satu toimii
puheittensa mukaisesti. Se on

HALAUSLIPPU

”Satu sai v. 2017 kunnallisvaaleissa
1177 ääntä ja oli koko Etelä-Savon
maakunnan äänikuningatar. Se
on vahva osoitus siitä, että häneen
luotetaan.” Markku Turkia, Naisvuoren Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja,
psykologi, eläkeläinen, Mikkeli

”Satu kuuntelee ihmisiä ja tarttuu
asioihin. Hän ottaa selville
ja panee toimeksi. Satu
korostaa avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä päätöksenteossa.” Marianne
Huoponen, sosiaaliohjaaja, Mikkeli

”Satu on sydämellä mukana
kuntalaisten
arjessa. Hänen
päätöksissä korostuvat lapset
ja vanhukset,
oikeudenmukaisuus

”Satu ottaa kaikki ihmiset huomioon. Satu ottaa hyvin liikunta
väen asioita esille ja hoitaa niitä.
Politiikka tehdään kansalaisia
varten.” Veikko Myyryläinen, parkettityöntekijä, SAK:n Mikkelin seudun
paikallisjärjestön hallituksen jäsen

”Ihana lämmin perheen äiti. Tavallisten arkiasioiden äärellä. Vahva
periksiantamaton nainen, jolla
perusarvot kohdallaan viemään
eteenpäin ihmisille tärkeitä asioita.
Satu on läsnä. Sinulta löytyy
tahdonvoimaa, motivaatiota ja
aikaa tähän tärkeään tehtävään
unohtamatta kuitenkaan omaa
hyvinvointia ja perhettä.” Nina Ruti,
Kangasniemi.

”Olet sympaattinen ja toiset huomioon ottava nuori nainen. Sinulla
on elämä edessä, jatka samaan
malliin.” Hannu Sutinen, huoltomies,

Tero Strand, Ammattiliitto JHL:n järjestöpalvelupäällikkö

”Kun Satu johonkin ryhtyy, hän
tekee sen täydestä sydämestä. Jukka Rossi, Pro-ja STTK-aktiivi, Mikkelin
Sosialidemokraatit ry puheenjohtaja

eläkkeensaaja

”Satu, mukava lämminhenkinen
kaikkien kanssa toimeentuleva.
Olet tasapuolisesti tavan tallaajien
puolella ajamassa asioita ja sanot
suoraan mielipiteesi.” Lilja Puura,

maataloustyöntekijä, Kangasniemi.
”Ilopilleri Satu, joka pureutuu tavallisten ihmisten tärkeisiin asioihin.
Helposti lähestyttävä lämmin ihmi- ”Satu on aidolla sosiaalidemokraattisella aatteella toimiva, ihnen.” Kaija Koskinen, opistosihteeri,
Kangasniemi
misiä lähellä oleva poliitikko. Hän
antautuu täysillä asioiden hoitoon
”Satu tuntee ja tietää duunarin
ja saa siitä myös onnistumisia.
asiat, miten säilytetään työpaikat
Antakaamme kaikki äänemme
ja luodaan uusia, turvataan
Sadulle”. Marita Orava, Mikkeli.
työpalkan ostovoima, niin että
”Vaikuttajana Satu toimii avoimesti
jokainen voi omalla työllään toja läpinäkyvästi sekä kertoo asiat
teuttaa oman elämänsä unelmat
ja samalla turvataan oikeudenmu- ymmärrettävästi, ilman turhaa
kapulakieltä. Satu tuo raikkaan
kainen yhteiskuntarakenne, jossa
tuulahduksen pölyttyneeseen
duunari voi elää hyvää elämää.”
Tarmo Pajunen, radioverkkoasiantuntipäättäjien joukkoon ja on näytöilja, teknikko, Proliiton aktiivi, Mikkeli.
lään kansalaisten luottamuksen
ansainnut.” Teemu Laamanen,
Mikkeli
”Satu ottaa asioista selvää, on kiinnostunut erilaisista vaihtoehdoista,
”Satu välittää aidosti ajamistaan
haluaa oikeudenmukaisuutta, on
asioita ja heittäytyy mukaan
rehellinen ja tahtonainen, joka
paneutuu sydämellään epäkohtien vaikuttamaan. Hän ei ole sivusta
korjaamisiin.” Pirjo Aaltonen, sairaan- seurailija, vaan tekijä.” Vesa Maurihoitaja, eläkkeensaaja, Sadun äiti.

”Satulla on hyvät edellytykset
toimia kansanedustajana. Hän on
kokenut sekä energinen, sitkeä ja
yhteistyöhön hakeutuva ihminen.
Hänelle on tärkeintä puolustaa
ihmisiä, jotka eivät pysty tai eivät
aina jaksa tehdä sitä itse. Kaiken
yhteiskunnallisen työn lisäksi
perhe on Satulle tärkeä asia.”

ala, Ammattiliitto JHL:n suunnittelupäällikkö

”Olen varma, että yhteiskuntaan
tulee muutoksia, jos Satu pääsee
eduskuntaan. Tällä hetkellä on
tuntunut siltä, että erityisryhmiä
ei välttämättä kohdella aina hyvin,
esimerkiksi kehitysvammaisille
pitäisi olla enemmän harrastustarjontaa. Kokemukset erilaisista luottamustehtävistä ja perheenäitinä
sekä koulutustausta ovat varmasti
tuottaneet tulosta, joten hän tietää
mitä Suomi tällä hetkellä tarvitsee.”
Tomi Antinoja, Mikkeli

”Satu ei pelkää laittaa itseään
likoon kaikkien hoitamiensa
asioiden puolesta. Sadulla riittää
sitkeyttä, rohkeutta ja periksiantamattomuutta myös heikompiosaisten tarpeiden puolustamiseen
ja näitä ominaisuuksia tarvitaan
tässä nykypäivän kilpailuyhteiskunnassa”. Liisa Murtonen, Sadun
kummi-täti, Mikkeli

”Satu on sydämellinen savolainen
sisupussi. Hän tietää mitä tekee
ja uskaltaa tarttua asioihin. Tarmonsa hän ammentaa luonnosta,
liikunnasta ja läheisistään. Hän voi
hyvin, kun tietää että sinäkin voit.”
Jenni Tissari, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja, kaupunginvaltuutettu (sd.),
Mikkeli.

SATU TUKEE MEITÄ

JA ME TUEMME

SADUN VALINTAA KANSANEDUSTAJAKSI

TULE MUKAAN TOIMIMAAN. Tavoitteenamme on Sadun läpimeno eduskuntaan vaalipäivänä
14.4.2019. Siihen tarvitaan myös Sinun tukesi. Jokainen ääni on tärkeä! Käy äänestämässä.
JOS HALUAT TUKEA SADUN KAMPANJAA RAHALLISESTI voit laittaa suorituksen tukiyhdistyksen tilille. Saaja: Sukanvarsi ry. Tilinumero: FI96 5271 0420 2628 43. Viesti: EK 2019.
KIITOS AVUSTASI!

LUOTTAMUSTA TULEVAISUUTEEN
KANSANEDUSTAJA SATU TAAVITSAISEN JULKAISU MAALISKUU 2019

EDUSKUNTAVAALIT OVAT MONELLA
TAPAA TULEVAISUUSVAALIT.
NÄISSÄ VAALEISSA SUOMALAISET
VALITSEVAT, KUINKA KULJEMME KOHTI
2030-LUKUA.

ANNA ÄÄNESI

PAREMMALLE TULEVAISUUDELLE

IHMISILLE
TYÖTÄ JA
TOIMEENTULOA
Työelämän on oltava reilua. Kiky
ja lomarahaleikkaus sekä työttömien elämää kurjistava aktiivimalli on peruttava. Nollasopimus ym.
pätkätyöelämä ja erilaiset ”toimeksiantotyöt” on muutettava turvallisiksi kokoaikaisiksi vakituisiksi
työsuhteiksi, joissa palkka on sellainen, että sillä elää. Yksinyrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava.

TIET JA RAUTATIET
KUNTOON

Tiet ja rautatiet ovat rapistuneet,
joten niiden peruskorjauksiin tulee osoittaa enemmän rahaa. Teiden talvi- ja kesähoidot on tehtävä asiallisesti, erityisesti auraukset
ja liukkauden torjunta. Savonrataa ja Karjalanrataa on kunnostettava, jotta junien nopeuksia
voidaan nostaa. Uusia raidehankkeita pitää tehdä, kuten Kouvolasta Porvooseen kulkeva Itärata, jotta matka-aika Helsinkiin nopeutuu.
Itä-Suomen elinvoima ja pitovoima on täysin kiinni siitä, olemmeko liikenteellisesti saavutettavia.

SOTEN ASIAKAS
MAKSUJA
ALENNETTAVA
Sotessa on keskityttävä ytimeen,
eli on korjattava sosiaali- ja terveydenhuollon sisältölakeja. Nykyisin korkeat asiakasmaksut aiheuttavat köyhyyttä, perintää ja
ulosottoa ja ovat este hoitoon
pääsylle. Asiakasmaksuja on alennettava ja terveyskeskusmaksu

on poistettava kokonaan. Perintäyhtiöiden käyttäminen on lopetettava ja ihmisten ajaminen
ulosottoon soten asiakasmaksujen vuoksi on loputtava. Vuonna
2018 meni ulosottoon 386 471 tavanomaista terveyskeskus-, hammashoito-, sairaala- ym. julkista
sote-laskua. Terveydenhuoltolakia
on parannettava niin, että ihmisen
on päästävä lääkärille viimeistään
7 arkipäivänä nykyisen 3 kk sijaan.
Nopeampaa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä toteuttamaan
on palkattava tuhat lääkäriä ja hoitajaa lisää.

VAKUUTUSLÄÄKÄ
RIJÄRJESTELMÄÄ
MUUTETTAVA
Vakuutuslääkärijärjestelmässä on
paljon epäkohtia, jotka on korjattava. Ongelmallisia ovat erityisesti tilanteet, joissa hakijaa hoitaneiden lääkäreiden lausunnot
ja vakuutuslääkäreiden näkemykset eroavat ja vaikuttavat ihmisen
saamiin korvauksiin ja hänen toimeentuloonsa ja kuntoutukseen.

ULOSOTTOON
JOUTUNEIDEN
AHDINKOA
HELPOTETTAVA
JA PERINTÄYHTIÖT
KURIIN
Olen Ulosottoon joutuneiden
tukijat Eduskunnassa -ryhmän
perustajajäsen ja puheenjohtaja. Suomeen on synnytetty massatyöttömyyden rinnalle massa
ulosotto- ja maksuhäiriöongelma.

ÄÄNESTÄ SATU JATKAMAAN
KANSANEDUSTAJANA

Mielestäni ulosottoon joutuneiden
ahdinkoon tulee löytää ratkaisut.
Tilapäinen rahapula, sairastuminen tai työttömyys eivät saa johtaa elinikäiseen velkavankeuteen.
Osa perintäyhtiöistä ei noudata lakeja ja hyvää perintätapaa.
Ne perivät vanhentuneita laskuja,
laittavat laskuihin kohtuuttomia
perintäkuluja ja aiheuttavat kansalaisille ja yrityksille tarpeettomia
kuluja.
Ulosottoon joutuneiden ihmisten velkataakkaa ei saa kasvattaa ylimääräisillä kuluilla ja koroilla. Suomalainen maksaa velkansa,
mutta kenenkään rahat eivät riitä,
jos pääoma kasvaa perintäyhtiöiden ja ulosoton toimien takia kaksin- tai kolminkertaiseksi. Tällöin
ihmisten elinikä ei riitä vapautumaan velkahelvetistä. Tilanne on
järjetön ja kohtuuton ja korjattava
pikaisesti.

LÄHIOPETUS
JA RAHAT
KOULUTUKSEEN
PALAUTETTAVA
Korkeakoulutusta on oltava jokaisessa maakunnassa. Työelämä
muuttuu ja ihmisiä pitää kouluttaa
uudelleen. Työpaikat syntyvät sinne, missä on osaavaa työvoimaa.
Laadukas varhaiskasvatus on
lapsen oikeus ja se on tärkeä osa
lapsen oppimispolkua. Korostan
sanaa laatu, koska aivan liian usein
päiväkodeissa on liian vähän henkilökuntaa ja laatu kärsii. Taloudellisen voiton tavoittelu varhaiskasvatuksessa pitää lailla kieltää aivan
kuten se on kielletty perusopetuksessakin. Varhaiskasvatuksen maksuja on alennettava.

Peruskouluihin on lisättävä opettajia ja avustajia, pienennettävä opetusryhmiä ja oltava
erityisopetusta sitä tarvitseville.
Toinen aste on tehtävä maksuttomaksi, jotta lukiolaisten ja ammattikoulussa opiskelevien nuorten opiskelu ei jää kiinni rahasta.
Lähiopetusta on lisättävä.

VANHUSTEN
HUOLTOON
LAATUA
Ikäihmisille on turvattava arvokas
ja inhimillinen vanhuus. Tämä riippuu ennen kaikkea henkilöstön
määrästä ja ammattitaidosta. Lailla
on säädettävä henkilöstömitoituksen alarajaksi 0,7. Myös kotihoitoa
pitää vahvistaa, koska kotihoitaja
voi olla vanhuksen ainoa ja odotetuin ihmiskontakti päivän aikana.
Aikaa hoivaan ja jutteluun pitää
olla riittävästi. Ihminen tarvitsee
ihmistä. On kiellettävä taloudellisen voiton tuottaminen vanhusten
ja vammaisten hoivassa.

LAPSIPERHEILLE
KOTIPALVELUA

Monet lapsiperheet ajautuvat raskaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden pariin, huostaanottoihin, psykiatriseen apuun ym. koska kevyitä
palveluja, kuten lapsiperheiden
kotipalvelua ei ole tarjolla tai kriteerit sen saamiseksi on nostettu
liian korkealle tai maksut estävät
palvelun vastaanottamisen. Tilanne on käännettävä. Apua ja tukea
kotiin on annettava heti ja erityisen herkällä sydämellä on huomioitava perheet, joissa on erityislapsi.

LUONTOA
JA ELÄIMIÄ
SUOJELTAVA
Ihmisen tehtävä on pitää hyvää
huolta ympäristöstä ja eläimistä.
Luonnon monimuotoisuudesta
ja puhtaista vesistä, kaivoslaista,
ilmaston lämpenemisen hidastami
sesta ja tuotantoeläinten hyvästä
kohtelusta tullaan päättämään
tulevassa eduskunnassa. Minulle
luonto ja eläimet ovat tärkeitä ja
rakkaita, ne ovat hyvinvointini
lähde.

KÄY
ÄÄNESTÄMÄSSÄ!

Toivon sinun valitsevan vaaleissa
tulevaisuuslinjan, jossa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen,
edistetään reilua työelämää ja luodaan luottamusta tulevaan. Tulevaisuuslinjan, jossa kaikki pidetään
mukana, heikompaa suojellaan ja
pienituloisia tuetaan. Olen palveluksessasi ja lupaan tehdä parhaani, nähdä sydämellä, toimia järjellä
ja työskennellä ahkerasti joka päivä.
Satu Taavitsainen
Kansanedustaja
Eduskuntavaaliehdokas
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